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Unatkozó szerzetesekt�l 
a Pokolig

Az úgy volt, hogy (Veronában, úgy 800 

körül) tintás kez� bencések reggelt�l 

estig, egy életen át má-

solgatták az arra érdemes 

könyveket a kolostorok sö-

tét zugaiban, amelyeket 

akkoriban scriptoria né-

ven ismertek… (Emlékez-

tek Umberto Eco regényére, A  rózsa 

nevére? Akkor biztosan el tudjátok 

képzelni, mi is valójában egy scrip-

torium.) Nem nagyon tehettek mást; 

akkoriban, ha az ember kölcsönkapott 

egy könyvet és meg akarta tartani 

magának, két választása volt – vagy 

ellopni, vagy lemásolni. Szóval, ezek 

közt a tintás kez� bencések közt vol-

tak romantikus lelkek és nagy tudó-

sok, de akadtak kevésbé lelkes és 

odaadó másolók is, akik halálra unták 

magukat a scriptoriumban reggelt�l 

estig, egy életen át.

Közületek is biztos sokan voltak 

már így iskoláskorukban; unatkoz-

tak, belefáradtak, de csendben kel-

lett lenni, hát mit is lehetett ilyenkor 

csinálni… Firkálni a padra, például, 

vagy bolondságokat írogatni a fü-

zetbe, a  lap szélére…Néhány bencés 

szerzetes is pontosan ezt csinálta.

Egy könyvben például, amelyet 

valószín�leg 783-ban másoltak egy 

orléans-i kolostorban, az unatkozó 

és fásult szerzetes egy fehéren ma-

radt kis részre fi rkált… Intelmei kö-

zé, hogy tudniillik milyen fárasztó és 

egészségre ártalmas dolog is az írás, 

és hogy meg kell becsülnünk nekünk, 

olvasóknak ezt a fáradalmas munkát, 

becsempészett egy mondatot, ame-

lyet ugyan nem � talált ki, de amelye-

nek kés�bb nagy jelent�sége lett… az 

írás metaforáját [=öt szolga aratott, 

három húzta a barázdát].

Ezt a mondatot faragja majd há-

romsoros versbe 799 körül egy mon-

tecassinói szerzetes is, Paolo Diacono 

vagy Paolo Varnefrido; az els� két 

sort valami furcsa-zagyva nyelven, már 

nem szép-latinul, de még nem is ola-

szul… Akkor milyen nyelven? Jó kér-

dés, ötmillió dolláros kérdés… (De akit 

tényleg az érdekel, milyen nyelv is ez, 

az foglalkozzon inkább az olasz nyelv, 

mint az irodalom történetével…)

…Hát így. Innen. Unatkozó szerze-

tesek lapszéli fi rkálmányaiból indul az 

a (rendhagyó) olasz irodalomtörténet, 

amelyet Giampaolo Dossena Az olasz 

irodalom bizalmas története névre 

keresztelt.*

Író és kiadó (Rizzoli) kísérlete ez 

egy olyasfajta témaközelítésre, amely 

Olaszországban egyáltalán nem isme-

retlen vagy rendhagyó például a törté-

nelem vagy a fi lozófi a területén – elég, 

ha Luciano de Crescenzo magyarul 

is megjelent m�vére, A görög fi lozó-

fi a rendhagyó történetére gondolunk.

Giampaolo Dossena 1930-ban 

született, Cremonában.

25 évet töltött könyvkiadóknál, 

miel�tt az utóbbi húsz év alatt „hi-

vatásos játékkutatóvá” lett volna a 

* Dossena, Giampaolo, La storia confi denzia-

le della letteratura italiana, volume 1, Mila-

no, Rizzoli, 1987
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„Linus”, „L’Espresso”, „L’Europeo” és 

„La Stampa” hasábjain. Els�sorban 

irodalmi és szójátékokat írt, szerkesz-

tett, kutatott, fordított; ezek kapcsán 

találkozott azokkal az olvasókkal, akik 

„csak úgy”, „hedonizmusból”, a  ma-

guk szórakoztatására érdekl�dnek az 

irodalom iránt. Azokkal a (jó értelem-

ben vett) profán, dilettáns, „szellemi 

szabad” olvasókkal, akiket nem köt-

nek a kötelez� formulák. Akik szá-

mára kidolgozta a maga „bizalmas” 

hol és mikor struktúráját, mely már a 

könyv kinyitásakor garantálja a (vizuá-

lisan is) „más” élményt.

Saját bevallása szerint újságíró-

korából maradt a technika, hogy 

egy-egy esemény tárgyalásakor rá-

nézésre is gyorsan ki lehessen sz�rni 

a helyet és az id�pontot. Nincsenek 

valódi fejezetek, „csak” egy kronolo-

gikus sorrendbe szerkesztett útikönyv 

téren és id�n keresztül, át- meg át-

sz�ve utalásokkal és nyilakkal, mint 

ifjúkorom „kalad-játék-kockázat” so-

rozatának lapozós könyvei. Egy város, 

egy évszám és a hozzá kapcsolódó 

anekdotázgatás.

Ám akármennyire könnyednek t�-

nik is ez a kalandozás az olasz iroda-

lom történetében, akármennyire egy 

jó egyetemi el�adó stílusában íródott 

is, hogy az ember szinte hallani vé-

li a mesét, akármilyen ironikus és 

közvetlen, mindeközben – észrevétle-

nül – egy rendkívül m�velt, rengeteg 

tényanyagot tartalmazó, önmagával 

szemben szigorú, magas mércét állító 

irodalomtörténet is. Érdekességgy�j-

teménynek álcázott idegenvezet�, aki 

minden szóra annyira felkészült, hogy 

a barátságosan improvizáló kívülálló 

luxus-látszatát is megengedheti ma-

gának. S  aki, nem is annyira mel-

lesleg, minden fontosabb állomásnál 

szán helyet és energiát arra, hogy a 

minden m�vel�dési területr�l oda-

kapcsolódó olvasmányokból objektív 

listát szerkesszen nekünk, amelyr�l 

néha saját szájíze szerint is kínál cse-

megéznivalót.

Nem azoknak íródott, mondja, 

akik kötelességb�l vagy szokásból ol-

vasgatnak irodalomtörténeteket – töb-

bet is, mint magukat a m�veket, ame-

lyekr�l ezek a történetek szólnak (lám, 

Olaszországban él még ez a réteg…).

„Bizalmas”, mondja, ami els�sor-

ban a hivatalos, tankönyvíz�, kioktató, 

iskolás tudományoskodás ellenpólusa 

volna. Más talán csak annyit monda-

na, ismeretterjeszt�. Én azt, élvezetes 

és üdít�.

„Nem ebb�l kell egyetemi szigor-

latra készülni”, mondja, mert kívül 

esik az iskolai, akadémikus sémákon. 

Persze azt is mondja, ez 

„csak egy bizalmas”, s nem 

egy komoly, nagybet�s, át-

fogó, jelz�k nélküli (újabb) 

irodalomtörténetet. Mert 

azt nem így kell írni, tudja 

ám �… S mivel be is vallja, 

eleve megfosztja akadé-

mikuskodó irodalmár(kor)

társait a támadás lehet�sé-

gét�l. Nem vitatkozik, nem 

száll ringbe velük, egysze-

r�en csak kijelöl egy új 

pályát magának az iroda-
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lomtörténet-írás mezején, ahol jól 

érzi magát. És ahol a játszótársak 

rátalálnak.

Teszi mindezt immár négy köte-

ten keresztül. 1987-ben jelent meg 

az els� (a kezdetekt�l Dantéig), amely 

valójában útmutatónak készült a Pokol 

megközelítéséhez – mert úgy ítélte, túl 

sokan nem olvassák el Dante remek-

m�vét csak azért, hogy el ne szomo-

rítsa �ket –, de sokkal több lett ennél. 

1994-ben jelent meg az eddig utolsó, 

negyedik kötet, amely a Cinquecentót 

és Seicentót íveli át.

S  bár úgy t�nik, nem lesz már 

folytatás, e  négy kötet bármelyike 

(önmagában is) megérdemelne egy 

frappáns „magyarosítást”. Szeretném 

hinni, hogy a kiadóknak is megérné, 

mert közöttünk is akadnak páran, akik 

boldogan játszótársul szeg�dnének a 

Dossena-pályán.

Pál Judit

Giampaolo Dossena

Az olasz irodalom 
bizalmas története

Bevezet� (Részlet)

Montecassino, 529 körül

Minden történetnek, amely kicsit is ad magára, az elején kellene kezd�dnie, 

azaz a világ teremtésénél, de legalábbis ab ovo, Léda tojásánál, akit Jupiter 

hattyú alakjában szeretett; a tojásnál, amelyb�l Heléna, a trójai háború els�d-

leges kiváltó oka született.

Én legszívesebben Veronában kezdeném, 800 körül; ez elég szórakoztató 

kezdet lenne. Talán nektek is megérné inkább átugrani ezt a bevezet�t, és rög-

tön Veronában kezdeni, 800 körül.

De nem lehet mindig szórakozni. Veronában tengernyi szerzetes közé fo-

gunk csöppenni. Hasznos lenne, még ha valamivel kevésbé élvezetes is, leg-

alább azt megmagyarázni, kik is voltak azok a szerzetesek.

Manapság sokan leélnek egy teljes életet anélkül, hogy találkoznának egy 

szerzetessel, vagy egyáltalán gondolnának rá. Összekeverjük a szerzeteseket 

meg a barátokat, és bizonyos kuszaság tényleg van a dolgok valóságában, 

a kevés megmaradt apátsági és kolostori dolog valóságában. Én, ha kinézek 

az ablakomon, méhfüveket látok a vizitációs n�vérek ablakaiban, akik klau-

zúrában élnek. Amikor ezt elmesélem valakinek, látom, hogy meglep�dik, de 

szerintem nem lep�dik meg eléggé.

Meglep�dtök a vezekl�öv hallatán [1268]? Meglep�dtök az önostorozó 

szerzetesek hallatán [1260]? Meglep�dtök a kivégzések hallatán, amelyeket a 

civil vagy egyházi hatóságok szerveztek és szponzoráltak, olykor kínzásokkal 

egybekötve, mintha cirkuszi látványosságok lennének [1289]? Meglep�dtök 

egy olyan világ hallatán, amely liturgikus szertartásokra épül [1224]? Megle-
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p�dtök egy olyan világ hallatán, amelyben a könyveket kézzel másolják [800]? 

ahol nagyon sok dolgot kívülr�l megtanulnak [1265. április 26.]?…

És közben természetesnek t�nik nektek egy világ tele emberekkel, akik en-

gedelmességben, szüzességben, klauzúrában élnek? Mi történt veletek? Túl sok 

antropológiát tanultatok? Úgy olvastátok a monzai apáca történetét, amikor túl 

fi atalok voltatok, mintha a „Jegyesek” valóban egy „XVIII. századi milánói tör-

ténet” volna, amelyet Alessandro Manzoni (1785–1873) fedezett fel és írt újjá?

Rövid leszek. Kezdetben volt Nursiai [Norciai] Benedek (napjainkban  Norcia 

egy község Perugia körzetében), aki 529-ben megalapítja a montecassinói 

apátságot (napjainkban Cassino község területe, Frosinone körzetében). Meg-

alapítja a bencés rendet.

(Sok helyen meg fogunk állni. A földrajz csalóka és a turizmus utálatos do-

log, de egy irodalmi utazásnak Itáliában a montecassinói apátság maradványai-

nak látogatásával kell kezd�dnie.)

A bencés rend ma is létezik még: O. S. B., Ordo Sancti Benedicti, Szent Be-

nedek Rendje. Aki többet akar tudni ezekr�l a dolgokról, nézze meg a Vatikáni 

Libreria Kiadó (Libreria Editrice Vaticana) Annuario Pontifi cio cím� kiadványát. 

Menjetek el fellapozni valamelyik nap; korszer� olvasmány, az aktuális pápa 

színes fényképével kezd�dik.

A bencésekr�l és felbecsülhetetlen európai jelent�ségükr�l minden törté-

nelemkönyv említést tesz.

Szent Benedekr�l és a montecassinói apátságról terjedelmesen mesél Dan-

te Alighieri (Paradicsom, 22. ének, 25–99.), kemény szavakkal illetve azt, amit 

� a maga idejében a bencés rend hanyatlásának gondol, mert szerinte a rend 

már oda jutott, hogy csuhát ad a képmutatókra (Pokol, 23. ének, 61–63.).

(Hogy a bencések Dante idejében hanyatlóban voltak, nem jelenti azt, hogy 

ma már ne léteznének. Dante Alighieri világa tele van bencés jelenléttel. Dante 

Alighieri említést tesz a harangokról, amelyek az id�t jelezték szül�háza köze-

lében [Paradicsom, 15. ének, 98.]. Egy bencés apátság harangjai. Amikor Dan-

te Alighieri egy ravennai feny�ligetr�l beszél [Purgatórium, 28. ének, 1–24.], 

mi halljuk, hogy a liget mellett ott zúgnak a Sant’Apollinare in Classe bencés 

apátságának harangjai. Amikor Dante Alighieri San Zeno apátról beszél [Pur-

gatórium, 18. ének, 118.], mi halljuk San Zeno veronai bencés apátságának 

harangjait. Dante Alighieri járt Veronában, Dante Alighieri járt Ravennában. Ha 

a hetedik égben lát egy Lépcs�t [Paradicsom, 21. ének, 25–30.], adjunk hitelt 

a magyarázatoknak: az a lépcs� emlékeztet a Bencés szabályzat hetedik feje-

zetének lépcs�jére; és ha Dante Alighieri nem hall semmiféle „édes szimfóniát” 

a hetedik égben [Paradicsom, 21. ének, 58–60.], helyesen tesszük, ha hiszünk 

a magyarázatoknak; számára, ahol szerzetesek vannak, ott a csend uralkodik.)

Ugyanez a Dante Alighieri viszont csak futólag említi, azt is csak jelenték-

telennek t�n� apróságok miatt, az európai történelemnek azt a másik nagy 

alakját, aki I. Gergely Pápa, Nagy Gergely vagy Nagy Szent Gergely néven vált is-

mertté, s aki Rómában született úgy tíz évvel a montecassinói apátság alapítása 

után; Teodolinda longobárd királyn� barátját, Szent Benedek els� életrajzíróját, 

az els�t a 40 bencés pápa közül, egyet a 3600 bencés szent közül.

Nota bene. Dante Alighieri idejében Nursiai Benedek és Nagy Gergely már 

szentek. Másokat, akiket mi jelenleg Szent Albertnek, Szent Bonaventurának, 
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Szent Tamásnak hívunk (mindhármat megtaláljuk 1274), még nem avattak 

szentté. Dante Alighieri fogadásból teszi �ket a Paradicsomba, saját szakállára.

Dante Alighieri elhallgatja, hogy Nagy Gergely bencés volt, és elhallgatja ezt 

más jelent�s személyeknél is, mint Szent Anzelmnél (1033), a tiszteletre méltó 

Bédánál (Beda Venerabilis, 672–735) vagy Rabanus Maurusnál (784–856), aki-

ket alig, futólag említ (Paradicsom, 12. ének, 137.; 10. ének, 131.; 12. ének, 

139.). Más nagy bencéseket meg, mint Abelardust (1079–1142), Alcuint (735–

804), Paulus Diaconust (720/724–799), úgy dönt, egyáltalán meg sem említ.

Térjünk vissza Szent Benedekre.

A Régula Benedicti vagy Régula Monasteriorum vagy Régula Monachorum 

(Szent Benedek regulája, a kolostorok regulája, a szerzetesek regulája, vagyis a 

Bencés szabályzat: „ora et labora”, azaz „imádkozzál és dolgozzál”) körülbelül 

a 800-as évt�l (éppen attól a 800-as évt�l, ahonnan a következ� fejezetben 

történetünk kezd�dni fog) egész Nyugat-Európát meghódítja. Ha azt mondják, 

szerzetes, olyan, mintha azt mondanák, bencés. Vagy majdnem.

Kicsit pontosabban: a következ� századokban a Bencés szabályzatból me-

rítenek ihletet, néhol módosítva azt, különféle szerzetesrendek (nem mindig 

„igazi rendek”, néha egyszer� kongregációk). A minket érint� századokban a 

következ� öt számít:

1. clunyi bencés szerzetesrend: beszélünk róla → 910

2. kamalduli remeterend: → 1012

3. vallombrosa remeterend: → 1036

4. ciszterci rend: → 1098

5. fl oriánusok: → 1189

A vízválasztó ezen öt és az ezeket követ� rendek között (szilvesztrinusok 

1231, celesztinusok 1264, olivetánusok 1313, maurinusok 1618, trappisták 

1664, mechitaristák 1701, stb.) a két nagy koldulórend megalapítása lesz; a fe-

renceseké és a dominikánusoké. Ezekr�l az 1209-es dátumnál lesz szó.

Most, ebben a bencés szerzetesekkel teli Európában, hagyjuk itt Montecas-

sinót, és menjünk Veronába.

Olvasmányok. A bencések jelenlétér�l Dante m�vében el kell olvasni, amit 

részletesen taglal a Dante-enciklopédia (Enciclopedia dantesca, Istituto della 

Enciclopedia Italiana, Roma, 6 kötet, 1970–1978). Szándékosan említjük ezt 

a m�vet els�ként – a gazdagsága miatt, és mert Dante Alighieri a központja 

ennek a mi könyvünknek (és, nemcsak szerintünk, az egész olasz irodalom-

történet csúcspontja). Rokonaink, barátaink, ismer�seink között senkinek nincs 

meg a Dante-enciklopédia, és nem is ajánlunk senkinek egy hasonló porfogót 

(25×31×45 cm) otthona falai közé. Rokonaink, barátaink, ismer�seink között 

olyasvalaki sincs, aki rendszeresen eljárna a könyvtárba, hogy a Dante-encik-

lopédiát lapozgassa.

Nem mondom, hogy nektek el kellene járnotok. Már maga az olvasás sem 

egy normális tevékenység; eljárni a könyvtárba könyveket olvasni olyan er�-

feszítést igényel, amelyet nem várhatunk el mindenkit�l.

Jogos lustaságotok miatt ennek a kötetnek a végén, a 377–379. oldalakon 

ajánlok egy rövid olvasmánylistát; néhány könyvet, amelyet érdemes otthon 

tartani. Kezdetnek megteszi.
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Ha benne vagytok a játékban, a kezetek ügyében kell tartanotok, és meg 

kell tanulnotok rövidítve szólítani �ket, az egyszer�ség kedvéért. Két rövidítést 

kezdjünk is el használni, „R.12.1” (Prosatori minori del Trecento. Scrittori re-

ligiosi. Don Giuseppe De Luca gondozásában, 1954), „M.2” (I Mistici, Elémire 

Zolla gondozásában, Garzanti, Milano, 1963). A rövidítéseket majd további szá-

mok fogják követni, amelyek az adott könyv oldalszámait jelzik.

Ha nem akartok részt venni a játékban, dobjátok ki ezt a könyvet.

Szent Benedek életér�l Nagy Gergely írt latinul, ezt az „R.12.1.” 537–583-

ban olvashatjátok egy ezerháromszázas évekbeli toszkán fordításban, amelyet 

Domenico Cavalcának tulajdonítanak (kb. 1270–1342) – ez a szerz� kronoló-

giai határok miatt nem fért bele jelen kötetünkbe. További szemelvények Szent 

Benedek életér�l az „M.2.” 406–414-ben.

Verona kb. 800

Aki olvasta Umberto Eco regényét, A rózsa nevét, biztosan el tudja képzelni, mi 

is valójában egy scriptorium, ahol a szerzetesek (bencések!) másolgatják kéz-

írással a könyveket, reggelt�l estig, egy életen át.

Mi most nagyon régi könyvekr�l akarunk beszélni, amelyeket kézzel írtak 

és kézzel is másoltak: eleinte kizárólag szerzetesek, a  kolostorok scriptoriu-

maiban, aztán már a kolostorokon kívül, a városokban is. Ezeken az egyházi 

és világi kiadói szervez�déseken kívül néhány könyvet magánemberek is le-

másoltak, a saját szakállukra; akkoriban ha valaki kölcsönkapott egy könyvet és 

meg akarta tartani magának, két választása volt – vagy ellopni, vagy lemásolni. 

A könyvnyomtatás feltalálása után is lesznek emberek, akik kézzel másolják le 

maguknak a könyveket. Néhány öreg, aki még köztünk él, kézzel másolt magá-

nak teljes könyveket vagy könyvrészleteket, amikor nem léteztek még az olcsó 

fénymásolók.

Most, hogy elkezdjük a történetet, egy scriptoriumban vagyunk, másoló 

szerzetesekkel, címrajzoló szerzetesekkel, miniatúrafest� szerzetesekkel.

Nézzünk körül.

Egy scriptoriumban, a  szerzetesek között láthatunk romantikus lelkeket, 

eleven, izgatottan csillogó szemekkel, mint amilyeneket Umberto Eco regé-

nyében is találunk; ezek a szerzetesek mély intellektuális kíváncsiságban ég-

nek, rengeteg elképzelésük van vallásról, fi lozófi áról, politikáról, és gy�lölnek 

és szeretnek (a  legvibrálóbb szerelemmel, ahogy csak a homoszexuálisok 

 képesek).

De egy scriptoriumban találunk kevésbé romantikus lelkeket is, fátyolos 

szem�, fáradt arcú, fásult szerzeteseket, akik halálra unták magukat a scripto-

riumban könyveket másolva, reggelt�l estig, egy életen át.

Sok gyerek érez így az iskolában. Unatkozik, belefárad, hát fi rkál a padra, 

vagy bolondságokat írogat a füzetbe, a lap szélére… Néhány bencés szerzetes 

is pontosan ezt tette.

Egy könyvben például, amelyet valószín�leg 783-ban másoltak egy való-

szín�leg orléans-i (Franciaország) kolostorban, az unatkozó és halálosan fásult 

szerzetes egy fehéren maradt kis részre fi rkált (fordítjuk latinból):

„Ami titeket illet, olvasók, akik ezt a könyvet majd olvassátok, ügyeljetek jól 

kezetek tisztaságára, és tartsátok távol ujjaitokat az írástól, mert aki nem tud 
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írni, nem is gondolja, micsoda fáradság ez, mert <öt szolga szántott, három 

húzta a barázdát>. Ó, az írás, micsoda súlyos fáradság! Meggörbíti a hátat, 

elrontja a szemet, megtöri a mellkast s a bordákat. És te, testvérem, aki olva-

sod ezt a könyvet, imádkozzál Radulfus [Rudolf] papért, aki ezt írta Sant’Aniano 

scriptoriumában. Isten áldja meg minden m�veteket.”

„Öt szolga szántott, három húzta a barázdát.” Az írás metaforája. Az írás-

hoz kezünknek mind az öt ujját használjuk. Aki nem hiszi, járjon utána: kisujj 

és gy�r�sujj támaszkodik a papíron, középs�, mutató- és hüvelykujj fogják a 

tollat és húzzák a barázdát.

Az írásnak ez a metaforája, ez a szántás-párhuzam nem új dolog. Nem az 

unatkozó és fásult orléans-i szerzetes találja ki.

Ugyanezt a képet találjuk a híres Paulus Diaconus vagy Paulus Varnefridus 

egy m�vében, amely a longobárdok történetét meséli el. A bencés Paulus Dia-

conus Montecassinóban halt meg, kb. 799-ben; b� évtizeddel azután, hogy az 

unatkozó és fásult orléans-i szerzetes leírta a kérdéses mondatot. Paulus Dia-

conus meg az unatkozó és fásult orléans-i szerzetes kortársak.

Ugyanezt a képet találjuk egy másik bencés szentnél, Aldelmusnál, akinek 

ünnepe május 25-re esik. Malmesburyi Aldelmus (Aldhelmus latinul, Ealdelm 

angolul, kb. 640–709) egy kicsit id�sebb Paulus Diaconusnál, és egy kicsit ke-

vésbé híres, de, csak hogy megemlítsük, beszélnek róla Umberto Eco fent em-

lített regényének elején, emlékeztek rá talán.

Ugyanezt a képet láthatjuk viszont kicsit póriasabban egy, az orléans-inál 

még unatkozóbb és még fásultabb egyházfi  tollából. Orléans helyett Veronában 

él, kolostor helyett egy káptalani scriptoriumban, de ugyanazokban az évek-

ben, 800 körül. � is egy darab fehéren maradt pergamenre fi rkál, egy könyvbe, 

amelyet éppen másol.

Egy pillanat fi gyelmet kérek. Veronában vagyunk, 800 körül. Az egyházfi  így ír:

Se pareba boves, alba pratalia araba,

Albo versorio teneba, negro semen seminaba.

Gratias tibi agimus, potens sempiternus Deus.

Hogy ez mit jelent, aki egy kicsit is konyít hozzá, kitalálja (még ha nem is 

mindenki ért tökéletesen egyet minden szóval):

Hajtotta el�re az ökröket, fehér mez�t szántott,

fehér ekét tartott, vetett fekete magot.

Köszönjük néked, hatalmas, örökkévaló Isten.

Az els� két sorban biztosan felismertétek az írás metaforáját, amely régi 

volt már, amikor az orléans-i szerzetes leírta: a kéz tol el�re három ökröt, kö-

zéps� ujj, mutatóujj, hüvelykujj, és szántja a papírt, amely olyan, mint egy fehér 

mez�. Fehér ekét tart, a lúdtollat, és fekete magot vet, a tintát.

Most gondolkodjunk el egy pillanatra, milyen nyelven íródott ez a három sor.

A harmadik sor latinul van. Az els� kett� viszont nem.

Az els� két sor olaszul van?

Jó kérdés, ötmillió dolláros kérdés.
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Ha ez a kérdés jut els�ként eszetekbe, jobban teszitek, ha azonnal abba-

hagyjátok az olasz irodalomtörténet iránti érdekl�dést, és az olasz nyelvtörté-

net tanulmányozásának szentelitek magatokat. B�ven el lesztek látva zseniális 

és der�s olvasmányokkal, egy életre.

Ha az olasz nyelvtörténet csak érint�legesen érdekel benneteket, viszont 

úgy döntöttetek, szántok egy kicsit szabad id�tökb�l az olasz irodalom történe-

tére, akkor legyen elég annyi, hogy a 800 körül Veronában unatkozó egyházfi  

által írt metafora els� két sora már nem klasszikus latin, mint a harmadik sor, 

hanem valami Észak-Olaszországban szület�ben lév� újlatin. Ezen az „újlati-

non” nem egészen azt a „latinból ered�” nyelvet értjük, amelyr�l a lexikonok 

beszélnek, hanem egy, a latin fokozatos átalakulásaiból fokozatosan kialakuló 

új nyelvet.

Újabb ötmillió dolláros kérdés: az olasz irodalom története Veronában kez-

d�dik, 800 körül? Az unatkozó és fásult szerzetes els� két sorával?

Néhányan azt mondják, igen; óvatosan és sok fenntartással. Néhányan azt 

mondják, nem.

Ha nem is itt kezd�dik, nem is így az olasz irodalom története, azért kez-

d�dhet így, Veronában, 800 körül egy valamiféle diskurzus az olasz irodalom 

történetér�l. Csak hogy elkezdjük valahol.

Nem rossz elképzelés ez, hogy az olasz irodalom története egy kiadói kör-

nyezetben kezd�djön, egy unatkozó és fásult alkalmazott vagy szolga kezei 

között. És hogy egy, a hálátlan munkájáról szóló metaforával kezd�djön. Egy 

metaforával, amely ma már duplán abszurdnak t�nhet nektek; nektek, akik 

nem írtok már kézzel, és akik, ha kinéztek az ablakon, mindent láthattok, csak 

ökröket meg szántást nem.

És nem rossz elképzelés ez, hogy az olasz irodalom története olyan három 

sorral kezd�djön, amelyek közül a harmadik még klasszikus latinul van.

A  latin egy azok közül a nyelvek közül, amelyeken az ún. „olasz” iroda-

lom sok könyve íródott, nemcsak a kezdetekben, de több évszázadon át. Még 

a hozzánk egészen közeli évszázadokban is; amikor már szinte senki nem ír 

latinul, az olaszul írók háta mögött több latintanulással eltöltött év lesz, mint 

olasztanulással eltöltött év.

Ami a kezdeteket illeti, a  könyvtárak polcain kizárólag csak latin nyelv� 

könyvek lesznek.

Gondoljatok Umberto Eco apátjára, és képzeljétek el, hogy ott van � is Ve-

ronában, 800 körül. És hogy óvatosan odalopózva az unatkozó és fásult szer-

zetes háta mögé, rajtakapja, amint ezt a három sort írja.

Az apát keményen megszidná az egyházfi t. Másodsorban azért, mert 

id�t pazarol ilyen ostobaságokra. Els�sorban azért, mert azon a faragatlan 

észak-olaszországi újlatin nyelven ír.

A kolostorokban megvédik a latin nyelv és irodalom hagyományait. A biblia 

és a klasszikusok hagyományait.

Itt a diskurzusunk rémes kitér�t vehetne.

Mik azok a klasszikusok? Annak az elképzelésnek az álma, hogy az em-

ber összeválogathat egy alapkönyvtárat, egy megfelel� vonatkoztatási pontot, 

amely kitart, „amíg tart a forró hazaszeretet / amíg él civilizációnk”. Én ezeket 
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a szavakat énekelem, miközben leírom �ket, a Királyi induló dallamára, ahogy 

gyerekkoromban tettem, amikor Olaszországnak még volt királya. Hisztek ti a 

klasszikusok álmában? Én nem, de amikor az ember olasz irodalomtörténetet 

ír, igyekszik összeválogatni egy alapkönyvtárat, vagyis kerget egy álmot, nyitott 

szemmel álmodja, hogy álmodik.

Újabb kitér�: miel�tt elkezdtek áldozni a szabad id�tökb�l az olasz iroda-

lom történetére, meg kéne ismerkednetek kicsit a bibliával meg a klassziku-

sokkal, a latin klasszikusokkal. De ha ezt egy kicsit is tisztességes módon akar-

játok megtenni, el�bb meghaltok, mint hogy maradna id�tök az olasz könyvek 

olvasására.

Az irodalom, a klasszikusok olvasása abban az értelemben is álomkergetés, 

hogy az ember azt álmodja, lehet egy napja, miel�tt meghalna, lehet alkalma, 

ideje, kedve elolvasni bizonyos könyveket, amelyeket aztán soha nem fog. Az 

els� alak, akivel Dante Alighieri találkozik a Pokolban, a latin költ�, Publius Ver-

gilius Maro (Kr. e. 70–19), és Vergilius Aeneisét Dante Alighieri kívülr�l tudta. Ám 

rögtön ezután (Pokol, 8. ének, 82–151.) egy tiszta, jól megvilágított helyen talál-

kozik egy csoport lélekkel, akik egy könyvtár katalógusa lehetnének, egy iskolai 

tanmenet, és ezeknek az élén Homérosz lelke áll, a mitikus, vak görögé, az Iliász 

és az Odüsszeia szerz�jéé. És Homérosztól Dante Alighieri soha egy sort sem 

olvasott, sem eredetiben (Dante Alighieri nem tudott görögül), sem valamilyen 

fordításban (Homérosz-fordítások nem forogtak közkézen abban az id�ben).

Mindenesetre, miel�tt elhagyjuk ezt a veronai scriptoriumot, 800 körül, 

gondolkodjunk el a következ�kön.

A nyelvek és a kultúrák kihalnak. A latin holt nyelv. Egy nap az olasz is holt 

nyelv lesz.

Hibernáltassátok magatokat, és hagyjatok pontos utasításokat, hogy né-

hány évszázaddal kés�bb, amikor az olasz holt nyelv lesz, ébresszenek fel 

benneteket.

Találtok majd akkor néhány nagyszer� fi atalt, akik a holt nyelvek tanul-

mányozásának szentelték magukat. Páran egy csodálatos holt nyelvet tanul-

mányoznak majd, az „olaszt”, amelyen néhány évszázadon keresztül valóban 

gyönyör� könyveket írtak, és megéri olaszul tanulni, hogy még elolvashassák 

ezeket a könyveket.

Valószín�leg a nagyszer� fi atalok, akik az olaszt mint holt nyelvet tanulják, 

kisebbségben lesznek azokhoz képest, akik latint tanulnak. A latin több évszá-

zadon át tartott, egész Európában, mint amennyit az olasz Olaszországban, és 

latinul több könyv íródott, nagyobb a választék. Néhány latinul írt könyv csodá-

latos, megéri latinul tanulni, hogy elolvashassák azt mind, ahelyett hogy olaszul 

tanulnának, és csak ezeket olvashatnák. És ahhoz, hogy az olasz irodalom-

történetr�l olvashassunk könyveket, egy kicsi latin mindenesetre kell. Vagyis…

De beszéljünk komolyan. Hagyjuk el Veronát és a 800-as évet. Folytassuk 

utunkat ezen a bencés szerzetesekkel teli Európán át. Montecassinóból indul-

tunk, menjünk Clunybe.

Olvasmányok. Umberto Eco A rózsa neve c. regényét Milánóban adta ki a 

Bompiani Kiadó, 1980-ban. [Hazánkban utoljára: Európa Könyvkiadó, Buda-

pest, 2003]
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Eladtak bel�le sok millió példányt, és a mai napig adnak el, Olaszországban 

és az egész világon, ami, úgy gondoljuk, megfelel� viszonyítási pont lehet, a mi 

titkos egyezségünk alapja.

A veronai egyházfi  által 800 körül írt három sor és el�zményei történetét 

Aurelio Roncaglia Kezdezek cím� tanulmányában olvashatjuk. Megtaláljátok az 

Olasz irodalom történetében, amelyet a milánói Garzanti Kiadó publikált 9 vas-

kos kötetben, 1965 és 1969 között (Le origini, nella Storia della letteratura ita-

liana, Garzanti, Milano, 1965–1969). Istenem, mondjátok most, ezt a porfogót 

is be kell szereznünk? Nem, elmehettek megkeresni a könyvtárba is. Én csak a 

„korrekt bibliográfi ai utalás” miatt említettem meg (így mondják).

Egy másik könyv, amelyet viszont talán megérné megvenni és a kezünk 

ügyében tartani, az Útmutató az olasz irodalom tanulásához, Emilio Pascucci 

gondozásában, a  bolognai Il Mulino kiadásában, 1985-b�l (Guida allo studio 

della letteratura italiana, a cura di Emilio Pascucci, Il Mulino, Bologna, 1985). 

Nem régi, mondhatnánk, egészen naprakész. Itt, egyéb végtelennek t�n� dolog 

közt találhatnak maguknak elengedhetetlen útbaigazítást azok, akik az olasz iro-

dalom története helyett az olasz nyelv történetének akarják szentelni magukat.

Paulus Diaconusról sokat mesél az R.1. 86–121.

Végezetül: Veronából kezdeni nem egy minden alapot nélkülöz� szeszély. 

Ezekben az években Európában három jelent�s scriptorium van: az els� Ve-

ronában, a  második Bobbióban (napjainkban község Piacenza körzetében), 

a harmadik Szent Gallenban (francia Saint-Gall, német Sankt Gallen, manapság 

az azonos nev� kanton székhelye Svájcban). Bobbio és Sankt Gallen nem ben-

cés, hanem ír monostorok. Jó volna hosszan beszélni Szent Kolumbánról, aki 

Írországban született 540 körül, és Bobbióban halt meg 615-ben.

Cluny 910

Cluny napjainkban Saône-et-Loire megyéban található, Franciaországban.

Clunyben, a 910-es évben Clunyi (Szent) Berno bencés [529] apát megalapítja 

a clunyi bencés kongregációt, amely eredeti nevét a város latin nevér�l, Clunía-

cumról kapja. Elég, ha azt tudjuk róla, hogy a clunyi bencés kongregáció ma már 

nem létezik. Amikor Dante Alighieri a Pokolban (23. ének, 63.) megnevezi Clug-

nít, nem biztos, hogy Clunyt érti alatta, mert nem biztos, hogy Clugnít írt. Lehet, 

hogy Colognit írt, Colognát, azaz a német Kölnt értve alatta. Csak hogy megem-

lítsük, Dante m�veinek szövege sem érthet� mindig minden kétséget kizáróan.

Folytassuk utunkat ebben a bencésekkel teli Európában, hagyjuk el Clunyt 

és menjünk Camáldoliba.

Camáldoli 1012

Camáldoli napjainkban egy Poppi községhez tartozó kis település, Arezzo kör-

zetében. Camaldoliban van egy monostor, 816 méterrel a tengerszint felett; 

nem érdekel minket. Kicsit magasabban, 1104 méterrel a tengerszint felett van 

az Eremo, a Remeteség. Ez már érdekel minket.

A  kamalduli Eremo az els� székhelye egy újabb bencés kongregációnak 

[529], a kamalduli remeterendnek, amely még ma is létezik (Congregatio Mo-

nachorum Eremitarum Camaldulensium O. S. B.).
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1012-ben egy bencés szerzetes, Romuáld itt építtetett öt menedékházat 

és egy sekrestyét. Ma a „cellákból” (különálló házikókból) húsz darab van, öt 

sorban, egyenes utakkal a sorok között; a többi tizenöt a XVI–XVII. századból 

származik.

Romuáldról, Szent Romuáldól említést tesz Dante Alighieri (Paradicsom, 

22. ének, 49.).

Kamalduli lesz majd Damjáni Péter, akinek Dante Alighieri nagyobb teret 

szán majd, mint Szent Benedeknek (Paradicsom, 21. ének, 43–141.), precíz 

leírással egy másik kamalduli remeteségr�l, amelyet szintén Romuáld apát 

alapított – a Fonte Avellana Szent Kereszt remeteségér�l. (Napjainkban Serra 

Sant’Abbondino községben található, Pesaro és Urbino körzetében.)

Váltsunk témát: hagyjuk Romuáldot és a kamalduliakat általában, hogy 

Damjáni Péterre koncentrálhassunk, konkrétan.

Petrus Damiani, azaz Pietro Damiani, azaz Damjáni Péter 1007-ben szüle-

tik, Ravennában.

Kamalduli szerzetes lesz. Szent ember lesz. Szentté fogják avatni. Szerény-

ségb�l Petrus Peccatornak fogja hívni és hívatni magát; B�nös Péternek. Faen-

zában hal meg (napjainkban község Ravenna körzetében) 1072-ben.

Olyan történelmi személyiség lesz, akinek a lexikonok tág teret szentelnek. 

Mi szerencsére megtehetjük, hogy kevésbé tág teret szenteljünk széles kör� 

ténykedésének. Elég annyit megjegyeznünk, hogy a rettenetes Hildebrand ba-

rátja lesz, a kés�bbi VII. Gergely pápáé, aki 1073-t�l 1085-ig pápáskodik majd.

Sok könyv szerz�je is lesz, latin könyveké. Különböz� fajtájú könyveké. Né-

hány közülük „misztikus”.

Említsünk meg itt lentebb, az „Olvasmányok” bekezdésben néhány kételyt. 

Ha nincs most kedvetek kételyekkel gyötörni magatokat, ugorjátok át az alábbi 

bekezdést.

Aztán, miel�tt folytatnánk utunkat ebben a bencésekkel teli Európában, 

ugorjunk át mi is Aostába.

Pál Judit fordítása


